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ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 

2018. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, os membros da 

Câmara Municipal de Marituba se reuniram nas dependências do Plenário 

“Vereador Luiz Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão 

Ordinária, apreciarem e discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos dos 

quais preceituam o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de Marituba 

e as Constituições Estadual e Federal. Na Presidência, interinamente o Vereador 

Boni; na Primeira Secretaria, o Vereador Gilberto Souto; na Segunda 

Secretaria, o Vereador Raimundo Carneiro; e na Terceira Secretaria, o 

Vereador Raí. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Gilberto Souto que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a 

presença dos Vereadores: Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Chica, Raimundo 

Carneiro, Gilberto Souto, Boni, Mello, Salin e Raí. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro que fizesse a leitura de um 

texto bíblico, e quando eram, pontualmente, nove horas e dez minutos, em 

nome de Deus, deu por aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, solicitou 

ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, o 

qual informou que a Ata do dia 18 de outubro de 2018 encontra-se nos cadernos 

dos Senhores Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Gilberto Souto que fizesse a leitura do 

Expediente: Justificativa de Ausência nº 01/2018, de autoria do Ver. Pr. 

Rodvaldo, justificando que não esteve presente na Sessão Ordinária do dia 11 de 

outubro de 2018 pelo fato de estar em uma viagem missionária e Ofício nº 

427/2018 – MP/5ª PJM – do Ministério Público do Estado do Pará, 
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Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e 

Urbanismo e Consumidor, solicitando agendamento para reunir com os Senhores 

Vereadores, a fim de tratar de assuntos de interesse coletivo dos munícipes.  Lido 

o Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores 

nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, a palavra foi 

franqueada às Lideranças Partidárias, no uso da tribuna, o Vereador Salin, 

líder do Governo, após saudar a todos agradeceu a Deus por mais esta sessão e 

por tudo de bom que está acontecendo neste Município, apesar de tantas críticas, 

as obras e serviços continuam, tendo em vista que, mesmo antes do início do 

período eleitoral, o Prefeito Mário Filho vem trabalhando e inaugurando obras, 

citando o Posto de Saúde no Residencial Viver Melhor Marituba, e que irá 

atender cerca de dezoito mil pessoas, citou também a inauguração do Posto de 

Saúde da Agrovila São Pedro. Destacou que estes projetos sejam de sua autoria, 

as coisas estão evoluindo na área de saúde mesmo com as dificuldades. Informou 

que dois médicos foram contratados para atender no Posto de Saúde Nossa 

Senhora da Paz. Parabenizou a secretária municipal de saúde, Cristiana Braga e 

sua equipe pelo excelente trabalho que está sendo realizado à frente desta 

Secretaria, um trabalho diferenciado no atendimento à população. Ressaltou que 

tudo isto seja uma obrigação do Poder Executivo e a resposta está sendo dada, 

aos críticos, através da realização de obras e serviços. Considerou que muito 

ainda precisa ser feito, mas Marituba está no caminho certo. Externou votos de 

parabéns a esta Casa de Leis pela escolha do nome de “Cristiano Claudio 

Torres”, para o Posto de Saúde do Residencial Viver Melhor Marituba, 

homenagem merecida, pois o saudoso Cristiano foi presidente do MOHAM 

Marituba e travou diversas lutas em defesa dos hansenianos, fez parte da 

Comissão Nacional dos Hansenianos no Brasil. Não havendo mais lideranças 

inscritas, o Senhor Presidente oportunamente solicitou ao Vereador Gilberto 
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Souto que registrasse a presença dos Vereadores Neneco, Helder Brito, Pastor 

Rodvaldo e João Pereira, e em seguida fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: 

Projeto de Lei nº 110/2018, de autoria do Ver. Mello, que Torna obrigatória a 

reserva de 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e 

pessoas com deficiência física, nas praças de alimentação do Município de 

Marituba e dá outras providências. Projeto de Lei nº 111/2018, de autoria do 

Ver. Mello, que dispõe sobre a criação da Campanha “Prevenção Contra 

Hipertensão e Aterosclerose em Crianças” no Município de Marituba e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 112/2018, de autoria do Ver. Mello, que Institui 

o dia do futebol amador no Município de Marituba e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 118/2018, de autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras providências. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, 

que Cria a Comenda do Mérito Evangelístico HERÓIS DA FÉ no Município de 

Marituba, e dá outras providências. Requerimento nº 2.777/2018, de autoria do 

Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie iluminação da Rua 

Raimundo Nonato, na Ocupação Mellolândia, Bairro São João, para discussão e 

votação. Requerimento nº 2.843/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção de um abrigo para a espera de 

ônibus na BR 316 km 12 na entrada do Uriboca Velho. Requerimento nº 

134/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Travessa Mário Couto, Bairro Santa Clara. Requerimento nº 

135/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 
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fio e calçamento da Alameda da Paz, Bairro Santa Clara. Requerimento nº 

136/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Passagem da Jaqueira, Bairro Santa Clara. Requerimento nº 

137/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Passagem da Luz, Bairro Santa Clara. Requerimento nº 

138/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito 

Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação 

pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio 

fio e calçamento da Alameda São José, Bairro Santa Clara. Requerimento nº 

623/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na 

Estrada da Arbol, Bairro Decouville. Requerimento nº 755/2017, de autoria do 

Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços 

de drenagem, asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Rua Raimundo 

Palheta, Bairro Novo. Requerimento nº 756/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento e/ou manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Três, Bairro 
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Novo. Requerimento nº 758/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento e/ou 

manutenção, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos, na Travessa Primeiro de Maio, Bairro 

Novo. Requerimento nº 2.802/2018, de autoria do Ver. Helder Brito, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a abertura da Rua Isabel Rosa 

para interligação do Bairro Riacho Doce ao Município de Benevides. 

Requerimento nº 2.361/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que 

o Prefeito Municipal providencie a construção do Centro Social de Convivência 

da Melhor Idade. Requerimento nº 2.430/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a manutenção do 

Conselho de Saúde. Requerimento nº 2.431/2018, de autoria do Ver. Gilberto 

Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie a implantação do 

sistema de água do Distrito Industrial de Marituba. Requerimento nº 

2.432/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a revisão do Plano Diretor. Requerimento nº 2.434/2018, 

de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie a implantação e efetivação do Cheque Moradia. Requerimento nº 

2.789/2018, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a construção de uma Estação de Ônibus no 

final da linha do Residencial Almir Gabriel. Requerimento nº 2.840/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que este Poder Legislativo realize 

Sessão Solene no dia 13 de novembro de 2018, em homenagem ao 67º 

aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Requerimento nº 

2.847/2018, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie a manutenção de toda a iluminação pública da Passagem 
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Santa Tereza, entre a Estrada da Pirelli e a Rua Decouville, Bairro Decouville. 

Requerimento nº 2.854/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a execução de limpeza de valas, implantação de 

redes de esgoto e galerias de águas pluviais, pavimentação e iluminação pública 

da Alameda Oliveira, no Bairro Novo Horizonte. Requerimento nº 2.857/2018, 

de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal providencie 

a manutenção da cadeira odontológica, a instalação de um corrimão nos 

banheiros para uso dos PNE’s, a dispensa para a farmácia e 05 condicionadores 

de ar para as salas da Unidade de Saúde Celina Lameira, localizada no Bairro 

Novo Horizonte. Requerimento nº 2.858/2018, de autoria do Ver. João Pereira, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie a aquisição de 25 cadeiras para 

o auditório do Posto de Saúde Nossa Senhora da Paz, localizado no Bairro Novo. 

Requerimento nº 2.859/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie um condicionador de ar para o auditório do Posto 

de Saúde Nossa Senhora da Paz, localizado no Bairro Novo. Requerimento nº 

2.860/2018, de autoria do Ver. João Pereira, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie refrigeração da área de recepção e da sala de palestras do Posto de 

Saúde Riacho Doce, localizado no Bairro Riacho Doce. Indicação nº 133/2018, 

de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal 

providencie junto a Secretaria de Transportes do Estado do Pará – SETRAN, 

pintura de faixa de pedestre na BR-316, situadas no perímetro do mercado 

municipal de Marituba/Emater/Praça Matriz. Indicação nº 135/2018, de autoria 

do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que o Prefeito Municipal providencie 

junto a Secretaria de Saúde, nos Postos de Saúde Familiar, local adequado para 

os Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde com apoio para seu 

trabalho diário. Indicação nº 136/2018, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, 

indicando que o Prefeito Municipal providencie junto aos órgãos competentes do 
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Estado, a pintura de faixa de pedestre na BR 316 km 18 em frente à Comunidade 

do Canaã, bem como a sinalização vertical da mesma.  Lida a matéria, o Senhor 

Presidente solicitou ao Ver. Gilberto Souto que fizesse nova verificação de 

quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças dos 

Vereadores Pastor Rodvaldo, Allan Besteiro, Manelzinho Rocha, Neneco, João 

Pereira, Chica, Allan Besteiro, Salin, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Boni, 

Mello e Raí. Havendo quórum, o Senhor Presidente submeteu à aprovação da 

Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18/10/2018, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, passou à deliberação da matéria em 

pauta: Projeto de Lei nº 110/2018, de autoria do Ver. Mello. Foi encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 111/2018, de 

autoria do Ver. Mello. Foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer. Projeto de Lei nº 112/2018, de autoria do Ver. Mello. Foi encaminhado 

à Comissão de Justiça para análise e parecer. Projeto de Lei nº 118/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Ademir, que Institui o Conselho Municipal de Proteção e 

Defesa dos Animais e dá outras providências. Foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018, de 

autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, que Cria a Comenda do Mérito Evangelístico 

HERÓIS DA FÉ no Município de Marituba. Foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise e parecer. Requerimentos de autoria do Ver. Mello nº 

2.777/2018 e nº 2.843/2018, de autoria do Ver. Mello.  Não havendo discussão e 

submetidos a votação em bloco, foram aprovados em bloco. Requerimentos de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro nº 134, 135, 136, 137 e 138/2017. Não 

havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados em bloco.  

Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito, nº 623, 755, 756, 758/2017 e 

2.802/2018. Não havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados em 

bloco. Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto, nº 2.361, 2.430, 2.431, 
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2.432 e 2.434/2018. Não havendo discussão e submetidos à votação, foram 

aprovados em bloco. Requerimento de autoria do Ver. Neneco nº 2.789/2018. 

Não havendo discussão e submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo nº 2.840 e nº 2.847/2018. Não 

havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados em bloco. 

Requerimentos de autoria do Ver. João Pereira nº 2.854, 2.857, 2.858, 2.859 e 

2.860 /2018. Não havendo discussão e submetidos à votação, foram aprovados 

em bloco. Indicações de autoria do Ver. Manelzinho Rocha nº 133, 135 e 

136/2018. Foram discutidas pelo autor das matérias, na tribuna após saudar a 

todos os presentes falou que os Agentes de endemias, muitas das vezes não tem 

espaço para trabalhar, sendo que há espaço nas escolas e muitas das vezes os 

diretores não disponibilizam um local para atendimento, motivo pelo qual pede 

ao prefeito que providencie junto à secretaria e aos postos de saúde uma parceria 

para ter um espaço, pois muitas das vezes não há um consenso e vários agentes 

ficam no tempo. Que possam reunir e discutir a possibilidade de ter um local para 

atender a comunidade. Em aparte o Vereador João Pereira parabenizou o autor 

por levantar esta realidade em não ter um espaço para os agentes de endemias, 

inclusive no Bairro Nossa Senhora da Paz se faz necessário um local adequado 

para atendimento da população. Demonstrou o seu apoio em que seja realizada 

uma reunião junto ao Executivo, o mais breve possível. Retomando o Vereador 

Manelzinho Rocha agradeceu a contribuição dos pares, ressaltando que este 

pedido é para os agentes de endemias, já que os agentes de saúde trabalham 

diretamente nos postos. Outro assunto é quanto à travessia de pedestres da 

Rodovia 316, pedindo ao DNIT que volte a colocar a faixa de pedestres em frente 

ao Mercado Central, que apesar da passarela, a população não está utilizando e, 

por conseguinte quebrarem o alambrado de proteção. Continuam atravessando 

sem nenhuma segurança, e muitas das vezes ocorrendo mortes. Portanto, acha 



 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

9 

 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, Marituba-Pará 

Fones: 091-3256-5667/3256-0679/3292-2123, Fax: 091-3256-8318, CEP 67200-000   

necessário que a faixa seja refeita, sendo hoje a responsável a Secretaria de 

Transporte do Estado, precisam solicitar que o direito seja respeitado, quem tem 

que se adequar a situação, é o poder público ao direito consuetudinário,  já que a 

população tem o costume de atravessar a Rodovia e não a passarela, que o faça 

com segurança naquele local.  Em aparte o Vereador Gilberto Souto 

parabenizou o autor dizendo que já solicitou ao Executivo que interceda junto ao 

DNIT para que mudasse o retorno para bem antes ou bem depois do alambrado, 

pois, de fato algumas pessoas já morreram no local. Concluiu o Vereador 

Manelzinho Rocha agradecendo o apoio aos pares, reiterando que o Poder 

Público precisa se adequar aos costumes da população e não ao contrário. Não 

havendo mais discussão e submetidas à votação, as indicações foram aprovadas 

por unanimidade. Analisadas as matérias, o Senhor Presidente, franqueou a 

palavra aos Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Finais, concedendo a 

palavra ao Vereador João Pereira, após saudar a todos, falou sobre o Círio de 

Nossa Senhora de Nazaré, especialmente, sobre o Translado da Imagem 

Peregrina que, ao passar por este Município, fez o retorno em frente ao IESP, 

seguindo para a Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. 

Considerou que a população católica de Marituba tenha ficado frustrada com as 

mudanças feitas pela Comissão Organizadora do Círio, pois anteriormente, este 

trajeto era maior e um pouco mais prolongado para que as pessoas pudessem 

realizar as suas homenagens, até mesmo o Poder Legislativo Municipal ficou 

sem receber a visita da Imagem Peregrina. Disse que diversas pessoas 

comentavam que tenha o Prefeito Mário Filho, por ser evangélico, não havia 

permitido que a Imagem Peregrina se estendesse um pouco mais neste 

Município. Esclareceu que o Prefeito não tenha ingerência nesta questão, tendo 

em vista de que as mudanças foram feitas pela Comissão Organizadora do Círio 

de Nossa Senhora de Nazaré. Registrou que compete a esta Casa de Leis solicitar 
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à Comissão Organizadora do Círio e aos órgãos de segurança que inclua, de 

forma permanente, a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a 

esta Casa Legislativa, bem como manter o percurso anterior para que a população 

católica Maritubense possa realizar as suas homenagens, mesmo por que são 

poucos metros e não irão fazer tanta diferença no Translado. Em aparte, o 

Vereador Manelzinho Rocha propôs que seja feito um expediente assinado por 

todos os Vereadores encaminhado à Comissão Organizadora do Círio 

destacando, com todo o respeito, que a tradição seja mantida em atendimento à 

população deste Município. Retomando seus pronunciamentos, o Vereador João 

Pereira disse que buscará este instrumento para que o povo de Marituba não fique 

sem prestar as suas homenagens. Solicitou também que a Imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré, de Marituba, visite este Poder Legislativo durante o Círio 

deste Município, no mês de dezembro, considerando um momento único. 

Informou que participou da VIII Conferência da Criança e do Adolescente do 

Município de Marituba, que ocorre de dois em dois anos, discutindo políticas 

públicas municipais de defesa dos direitos da criança e do adolescente, visando a 

destinação de recursos, com a participação de toda a sociedade civil, governos 

municipal. Considerou que este evento seja um instrumento para a elaboração de 

políticas públicas para atender as crianças e adolescentes, bem como as pautas e 

implementações debatidas na Conferência Municipal, irão passar para a 

Conferência Estadual, em seguida, para a Conferência Federal. Finalizou dizendo 

que a criança continua sendo prioridade nas mais diversas áreas, citando, 

principalmente, as áreas de educação e de saúde, mas que infelizmente ainda 

continuam sendo vitimadas.  Não havendo mais oradores inscritos e nem mais 

nada a ser tratado na ordem dia, e quando eram precisamente nove horas e 

cinquenta e cinco minutos, deu por encerrada esta sessão ordinária, e para 

constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada será 
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assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades 

legais. Marituba/PA, 25 de outubro de 2018 - 25º ano do Plebiscito e da Lei que 

criou o Município e 22º ano da Emancipação. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

 

 

Ver. Everaldo Nascimento de Sousa 

Presidente da CMM 

 

 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso                                   Ver. Gilberto Nogueira Souto 

        Vice-Presidente da CMM                                                     1º Secretário da CMM 

 

 

 

Ver. Raimundo Rudevan Carneiro        Ver. Raimundo do Socorro Lameira da Silva 

           2º Secretário da CMM                                          3º Secretário da CMM 
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